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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280826-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi pocztowe i kurierskie
2019/S 114-280826

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska - Jurga
Tel.:  +48 618410686
E-mail: zp@powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618418823
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
1.Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i
druków bezadresowych w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich.
Numer referencyjny: ZP.272.00030.2019;ZP.ZD-00512/19

II.1.2) Główny kod CPV
64100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@powiat.poznan.pl
www.bip.powiat.poznan.pl
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1.Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i
druków bezadresowych w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym
i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek
niedoręczonych, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby
Zamawiającego. 2. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia tj. do wysokości 3.239.199,15 PLN brutto, zgodnie z zaproponowanymi
przez Wykonawcę cenami jednostkowymi brutto. 3.Zamówienie nie obejmuje usług pocztowych w zakresie
przesyłek terminowych.4.Podane przez Zamawiającego ilości wysyłanej korespondencji są ilościami
szacunkowymi. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do ogłoszenia.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 232 160.98 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Świadczenie usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych i
druków bezadresowych w tym również przesyłek rejestrowanych i przesyłek kurierskich, w obrocie krajowym
i zagranicznym, przemieszczaniu i doręczaniu ich adresatom, dokonywaniu ewentualnych zwrotów przesyłek
niedoręczonych, prowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby
Zamawiającego. 2. Zamówienie realizowane będzie do wykorzystania kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia tj. do wysokości 3.239.199,15 PLN brutto, zgodnie z zaproponowanymi
przez Wykonawcę cenami jednostkowymi brutto. 3.Zamówienie nie obejmuje usług pocztowych w zakresie
przesyłek terminowych.4.Podane przez Zamawiającego ilości wysyłanej korespondencji są ilościami
szacunkowymi. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach do ogłoszenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 093-225681

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225681-2019:TEXT:PL:HTML
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IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/05/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
E-mail: malgorzata.dolacka@poczta-polska.pl 
Kod NUTS: PL911

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 239 199.15 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:malgorzata.dolacka@poczta-polska.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

